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چكیده
عدم تقارن اطالعاتي سبب شکلگيری جريان ناکارای اطالعاتي ميشود .اين جرينان
ناکارای اطالعاتي مي تواند بر عملکرد شرکتها اثرگذار باشد .يکي از مزيتهنای النلي
گروه تجاری ،کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتي است .هدف پژوهش حاضر ،بررسي اثنر
عدم تقارن اطالعاتي بر عملکرد در گروههای تجاری ميباشد .برای آزمنون فرضني هنای
پژوهش  2931سال شرکت پذيرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دورۀ منایي
 21سای  2931تا  2932بررسي شده است .نتايج اي مطایع نشان داد ک بي عدم تقنارن
اطالعاتي و نرخ بازده داراييها (عملکرد شنرکت رابطنۀ مفيني و معفنادار وجنود دارد.
همچفي  ،نتايج اي تحقيق نشان داد ک شرکتهای عضو گروههای تجاری در مقايسن بنا
شرکتهای مستقل نرخ بازده دارايي بيشتری دارند .همچفي شرکتهای عضو گنروههنای
تجاری متفوع در مقايس با شرکتهای وابست ب ساير گروههای تجاری (غير متفوع ننرخ
بازده باالتری دارند .ساير يافت ها نشان داد ک سطح عدم تقارن اطالعاتي در شرکتهنای
وابست ب گروههای تجاری ازشرکتهای مستقل کمتر است .شواهد نشان ميدهد ک ميزان
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عدم تقارن اطالعاتي در شرکتهای وابست ب گروه های تجناری متفنوع از شنرکتهنای
وابست ب ساير گروههای تجاری(غير متفوع پايي تر است.

واژههاي کلیدي :عدم تقارن اطالعاتي ،گروههای تجاری ،عملکرد شرکت.
مقدمه

تصمیمگیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحتِ مدیریت ،منجر به خساار
جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد .برای اداره بهتر هر واحاد اقتصاادی ،شاناخت
کامل خصوصیا و ویژگیهای آن واحد ضروری به نظر مایرساد .مادیران شارکتهاای
عضو گروههای تجاری با درک و شناخت ویژگیهای منحصر به فرد گاروههاای تجااری،
میتوانند تصمیمگیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیات هاای واحاد
اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند.
انگیزۀ اصلی این تحقیق ،بررسی اثر عدم تقارن اطالعااتی بار عملكارد در گاروههاای
تجاری است .به احتمال قوی ،گروه هاای تجااری ساعد عادم تقاارن اطالعااتی را کااهش
میدهناد(منوس و همكااران . )1021،2هنگاامی کاه عادم تقاارن اطالعااتی بابسات ،بارای
شرکتهاا بسایار گاران خواهاد باود تاا منااب ماالی خاارجی خاود را بااب ببرناد .بناابراین،
شرکتهای وابسته به گروههای تجاری تمایل دارند تا یک استراتژی متنوع را اتخاذ کنند و
همچنین یک بازار سرمایۀ داخلی ایجاد کنناد (گااپلن .)1007،1وجاود گاروههاای تجااری
موجب آسانتر شدن انتقال اطالعا بین شرکتهای عضو گروه میشود و در نتیجه ساعد
عدم تقارن اطالعاتی کاهش پیدا میکند.
مسئله اصلی کاه ایان تحقیاق باه دنباال آن اسات :اول ،مرباو باه تارثیر عضاویت در
گروههای تجاری بر عملكرد شرکت میباشد .دوم ،در بحث از ترثیر گروههاای تجااری بار
عملكرد باید به آن توجه نمود که گروههای تجاری به طور کلی (کامالً) همگن یاا یكساان
نیستند و پیكره و ماهیت این گروهها با هم متفاو است .در واق گروههاای تجااری باه دو
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دسته متنوع و غیر متنوع تقسیم میشوند ،از این رو در این تحقیق یكی دیگار از موضاوعا
مورد بررسی ترثیر تنوع بخشی بر عملكرد شرکت میباشد.
مباني نظري پژوهش

برای توصیف رابعۀ بین عدم تقارن اطالعاتی وگروههای تجاری باا عملكارد شارکت
از سه تئوری عالمت دهی ،نمایندگی و تئاوری سلساله مراتبای اساتفاده شاده اسات .تئاوری
عالمت دهی بر انتقال اطالعا محرمانه به سهامداران دربارۀ چشمانداز آینده شرکت ترکید
دارد (چنگ و همكاران .)1022،9طبق تئوری عالمتدهی میتوان پیشبینای کارد هنگاامی
که عدم تقارن اطالعاتی بابست ،شرکتها سود پرداختی خود را افزایش میدهند ،ولای از
سوی دیگر ،اگر وابستگی مالی خارجی شرکت باب باشد شرکتها معموبً ترجید میدهند
تا به جای استفاده از مناب پرهزینۀ خارجی ،از منااب داخلای اساتفاده کنناد؛ بناابراین ،ساود
پرداختی خود به سهامداران را کاهش میدهند .کاهش در سود پرداختی میتواند ایان پیاام
را به بازار برساند که شرکت وضعیت مالی خوب و با ثباتی نداشته و دارای ریسک تجااری
بابتر و عملكرد نامعلوبتری است.
تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد مناف موجود بین مدیریت و مالكیت اشاره دارد .طبق
این تئوری  ،شرکتها هنگامی که با مشكل عدم تقارن اطالعاتی مواجه میشوند ،پیشبینی
میشود سود پرداختی خود را افزایش میدهند .پرداخت سود سهام میتواند ایان پیاام را باه
بازار برساند که شرکت وضاعیت ماالی خاوب و باا ثبااتی داشاته و دارای ریساک تجااری
پایینتر و عملكرد معلوبتری است.
طبق تئوری سلسله مراتبی ،هنگامی که شرکتهاا باه منااب ماالی خاارجی نیااز داشاته
باشند ترجید می دهند تا سود پرداختی به سهامداران خود را کااهش دهناد تاا ایانکاه ایان
مناب را از بازار سرمایه ترمین کنند .در انعباق با تئوری سلسله مراتبی ،شارکتهاا در هنگاام
مواجه با عدم تقارن اطالعاتی به  1دلیل اساسی پرداخت سود خود را کاهش میدهناد :اول
اینکه هزینههای ترمین مالی خارجی با عدم تقاارن اطالعااتی بااب مایرود ،و دوم ایانکاه،

 /111اثر عدم تقارن اطالعاتي بر عملكرد در گروههاي تجاري

هزینۀ تارمین ماالی خاارجی همیشاه گرانتار از تارمین ماالی داخلای است(دشامو .)1001،1
بنابراین ،می توان نتیجاه گرفات ،هنگاامی کاه ساعد عادم تقاارن اطالعااتی افازایش یاباد،
عملكرد شرکت کاهش خواهد یافت .با توجه به معالب فوق فرضیۀ اول پاژوهش باه شار
زیر تدوین میشود:
فرضیۀ اول :بین عدم تقارن اطالعاتی و عملكرد شرکت ،رابعۀ معناداری وجود دارد.
یكی از مزیتهای اصلی گروههای تجاری کاهش سعد عدم تقاارن اطالعااتی اسات
(رونی منوس و همكاران .)1021 ،وجود گروههای تجاری موجاب آساان تار شادن انتقاال
اطالعا بین شرکتهای عضاو گاروه مایشاود و در نتیجاه ساعد عادم تقاارن اطالعااتی
کاهش پیدا میکند.گروههای تجاری با ایجاد یک بازار سارمایه داخلای باین شارکتهاای
عضو ،سعی می کنند تا مناب مالی مورد نیاز خود را از این راه تقریباً بیخعر (که در مقایساه
با ترمین مالی خارجی کمهزینهتر نیز میباشد) ترمین کنناد و همچناین ،مشاكل عادم تقاارن
اطالعاتی را از پیش رو بردارند .بنابراین ،به نظر میرسد که شرکتهای وابسته به گروههای
تجاری در قیاس با شرکتهای مستقل ،به طور نسابی ،کمتار باه بازارهاای سارمایه خاارجی
وابسته هستند .این کاهش وابستگی به مناب مالی برون سازمانی ،ممكان اسات شارکتهاای
وابسته به گروه را قادر به پرداخت سود سهام دائمی کناد و یاا شارکتهاای گاروه از ساود
سهام باب حمایت کنناد .در نتیجاه ،مایتاوان پایشبینای کارد کاه شارکتهاای وابساته باه
گروههای تجاری ،سعد عدم تقارن اطالعاتی پایینتری در مقایسه باا شارکتهاای مساتقل
داشته باشند و سود سهام بابتری به سهامداران خود بپردازند .پرداخت سود ساهام دائمای و
یا افزایش پرداخت سود میتواند این پیام را به بازار برساند که شرکت وضعیت مالی خاوب
و با ثباتی داشته و دارای ریسک تجاری پایینتار و عملكارد معلاوبتاری اسات .بناابراین،
فرضیۀ دوم و سوم پژوهش به شر زیر بیان میشود:
فرضیۀ دوم :بین عملكرد شرکتهای وابسته باه گاروههاای تجااری و شارکتهاای مساتقل
تفاو معناداری وجود دارد.
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فرضیۀ سوم :باین عادم تقاارن اطالعااتی در شارکتهاای وابساته باه گاروههاای تجااری و
شرکتهای مستقل تفاو معناداری وجود دارد.
گروههای تجاری به دو دسته متنوع و غیر متنوع تقسیم میشوند.گروههای تجاری
متنوع مجموعهای از شرکتهای اصلی و فرعی هستندکه زمینه فعالیت آن ها در صنای
گوناگون میباشد (پورحیدری و فدوی .)2931 ،گروههای تجاری متنوع در مقایسه با سایر
گروههای تجاری ،با ایجاد یک بازار سرمایه داخلی متنوعتر ،کمتر در معرض عدم تقارن
اطالعاتی قرار می گیرند .در واق  ،تنوع و گستردگی گروههای تجاری ،سبب شده است تا
این گروهها در مقایسه با گروه های غیر متنوع ،کمتر در معرض عدم تقارن اطالعاتی قرار
گیرند و سود سهام بابتری به سهامداران خود بپردازند .همچنین بازارهای سرمایۀ داخلی
در گروههای تجاری متنوع در مقایسه با گروههای غیر متنوع از ثبا

و پایداری بیشتری

برخوردارند .با توجه به معالب فوق فرضیۀ چهارم و پنجم پژوهش به شر زیر تدوین
میگردد:
فرضیۀ چهارم :بین عملكرد شرکتهای وابسته باه گاروههاای تجااری متناوع و گاروههاای
تجاری غیر متنوع تفاو معناداری وجود دارد.
فرضیۀ پنجم :بین عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای وابسته به گروههای تجااری متناوع و
گروههای تجاری غیر متنوع تفاو معناداری وجود دارد.
پیشینۀ پژوهش

نیكبخت و رحمانینیا ( )2933به بررسی ترثیر مالكیت نهادی بر عملكرد شارکتهاای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .برای اندازهگیری عملكرد شرکتها
از معیارهای بازده حقوق صاحبان ( )ROEو کیو توبین به عنوان متغیرهای وابساته تحقیاق
استفاده شده است .در این پژوهش از یک الگوی رگرسایون چندگاناه اساتفاده گردیاده
است .به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابعۀ مثبت ومعنادار بین مالكیات نهاادی و
عملكرد شرکتها است.
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کلیچ ( ،)2930در پژوهشی باه بررسای اثار گاروههاای تجااری بار سارمایهگاذاری و
کاهش محدودیتهای ترمین مالی در بورس اوراق بهادار پرداخته است .او در این پاژوهش
اثرگذاری عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایهگذاری شارکتهاا و اثار عضاویت در
گروه تجاری بر رف محدودیت ترمین مالی شرکتها را ماورد آزماون قارار داده اسات .باا
توجه به نتایج پژوهش ،عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایهگذاری شارکتهاا و رفا
محدودیت جریان ترمین مالی شرکتها موثر بوده است .خادامیپاور و همكااران (،)2931
در تحقیقی به بررسی ترثیر میزان عدم تقارن اطالعاتی و چرخۀ عمر شرکت بر باازده آیناده
سهام را مورد بررسی قرار می دهد .برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسایون خعای چناد
متغیره استفاده شده است .یافتههای این معالعه نشان داد که رابعۀ منفی و معناادار باین عادم
تقارن اطالعاتی و بازده آینده سهام وجود دارد.
کریوگورسكی ( )1006در تحقیقی رابعۀ بین ساختار مالكیت ،ساختار هیر مادیره و
عملكرد مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن بود کاه رابعاۀ مثبتای باین ساعد
مالكیت سهامداران بلوکی و نهادی و نسبتهای سودآوری وجاود دارد و باه هماان انادازه
رابعۀ مثبت بین نسبت مدیران غیراجرایی و نسبتهای سودآوری دیاده مایشاود .کرنات و
همكااران ( ،)1007در پژوهشای رابعاه باین درصاد مالكیات و تعاداد مالكاان نهاادی را باا
عملكرد شرکت مورد بررسی قرار دادند .آن ها مالكان نهادی را به دو دسته حسااس نسابت
به فشار (کسانی که تمایل کمتری برای نظار بر مدیریت دارناد) و غیار حسااس باه فشاار
(افرادی که انگیزه بیشتری برای نظار و کنترل بر مدیریت دارند) تقسایم نماوده و ارتباا
آن ها را با عملكرد شرکت مورد معالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که سعد مالكیت نهادی
ناظر (غیرحساس) رابعه مثبت با عملكرد شرکت دارد و مالكیت حساس ارتباطی با عملكرد
شرکت ندارد.
رونی منوس و همكاران ( ،)1021به بررسی رابعۀ گروههای تجاری با سیاسات تقسایم
ساود در شاارکتهااای هنادی پرداختنااد .نتااایج پاژوهش آنااان نشااان داد کاه در مقایسااه بااا
شرکتهای مستقل ،درصد توزی سود در شرکتهای وابسته باه گاروههاای تجااری کمتار
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است .همچنین شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متناوع ،ساود بیشاتری در مقایساه باا
شرکتهای وابسته به سایر گروههای تجاری میپردازند .سایر یافتاههاای ایان معالعاه نشاان
دارد که گروههای تجاری ،وابساتگی کمتاری باه عادم تقاارن اطالعااتی و وابساتگی ماالی
خارجی دارند.
جامعه و نمونۀ آماري

جامعۀ آماری مورد نظر در این پژوهش ،شرکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق
بهادار تهران طی دورۀ زمانی  2931تا  ،2932مایباشاند .شارایط زیار بارای انتخااب نموناه
آماری قرار داده شده است:
 .2تاریخ پذیرش آن هاا در باورس قبال از ساال 2931و تاا پایاان ساال 2932باوده ،نیاز در
فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 .1اطالعا مورد نیاز آن ها در دسترس و سهام آن ها مورد معاملۀ مستمر قرار گرفته باشد.
با توجه به شرایط ذکر شده 211 ،شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در دوره زمانی  2931تا  2932به عنوان نمونه آماری انتخاب شد .در مجموع تعداد 2931
مشاهده (سال -شرکت) مورد آزمون قرار گرفته است.
الگو و متغیرهاي پژوهش

الگوی شمارۀ ( )2به منظور آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
()2

ROAit  0  1IAit   2GOUP1it  3GOUP1it  IAit 

 4 DEPit  5 LEVit  6 SIZEit  7 ROAit 1   it

که در آن:
 : ROAitنر بازده داراییهای سابنه شرکت و معیاری برای اندازهگیری عملكرد شرکت
است .برای ارزیابی عملكرد از نسبت سود خالص به جم داراییها استفاده شده است.
 : IAitدرصد مالكیت سهامداران غیرنهادی شرکت و معیار عدم تقارن اطالعااتی مایباشاد.
برای محاسبه عدم تقارن اطالعاتی از درصد مالكیات ساهامداران غیرنهاادی اساتفاده شاده
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است (لین و همكاران .)1007،1اعتقاد بر این است که مالكان غیرنهادی در شرکت ،نسابت
به سایر سهامداران بیشتر در معرض عدم تقارن اطالعاتی قرار دارند .طبق بند  17مادۀ یاک
قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا  ،سرمایهگذاران نهادی عبارتناد از :باناکهاا و شارکتهاای
بیمه ،هلدینگها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکتهای تارمین
سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ،هر شخص
حقیقی یا حقوقی که بیش از  1درصد اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند،
سازمان ها و نهادهاای دولتای و عماومی ،شارکتهاای دولتای ،واعضاای هیار مادیره و
مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.
 : GOUP1itمتغیر مجازی گروه تجاری که در حالات اول ،اگار شارکت وابساته باه گاروه
تجاری باشد این متغیر برابر با یک است و در غیر این صور صافر اسات .در حالات دوم،
اگر شرکت وابسته به گروههای تجاری متنوع باشد ،این متغیر برابار باا یاک و در غیار ایان
صور صفر است.
متغیرهاي کنترلي

در این معالعه ،از متغیرهای کنترلی به منظاور یكساانساازی شارکتهاا از نظار ساایر
عوامل ترثیرگذار استفاده شده است .این متغیرها شامل وابستگی مالی خارجی  ،اهرم ماالی ،
اندازۀ شرکت و نر بازده داراییهای سال قبال باه عناوان متغیرهاای کنتارلکنناده در نظار
گرفته شده است که به صور زیر محاسبه میشود:
 : DEPitنمایانگر وابستگی مالی خارجی شرکت است .در این تحقیق ،وابستگی مالی
خارجی به عنوان درصدی از رشد در فروشها که نمیتواند به وسیله جریانا

نقدی آزاد

ترمین مالی شود ،محاسبه شده است (یک منهای جریان نقد عملیاتی پس از کسرمالیا
ناشی از رشد در فروشها) .به طور خالصه این متغیر به صور زیر محاسبه شده است:
()1

) DEPit = 1- ( ∆cfoit / ∆salesit
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که در آن∆cfoit :؛ میزان تغییرا در جریانهای نقدی عملیاتی پس از کسر مالیاا نقادی،
و ∆salesit؛ میزان تغییرا در فروشها میباشد ( رونی منوس و همكاران.)1021 ،
 : LEVitبا توجه به اینکه اهرم مالی ،برای کاهش هزینۀ ترمین مالی و شرایط اعتباری
ترمین مالی بر سیاستهای توزی سود سهام مؤثر است ،از نسبت بدهیها به مجموع
داراییها بهعنوان نماینده اهرم استفاده شده است .بر طبق تئوری عالمتدهی ،کاهش در
پرداخت سود سهام می تواند این پیام را به بازار برساند که شرکت وضعیت خوب و با ثباتی
نداشته و دارای ریسک تجاری باب بوده و عملكرد نا معلوبی دارد .بنابراین ،انتظار میرود
شرکتهای با اهرم مالی بیشتر ،سود سهام کمتری پرداخت کنند(جی راپرن.)1006،6
 : SIZEitبدیهی است که اندازۀ شرکت تعیینکنندۀ حجم و گستردگی فعالیت شرکت
است .هرچه ،اندازۀ شرکت بزرگتر باشد ،نشاندهندۀ پایین بودن فرصتهای رشد
شرکت است .بنابراین ،فرض میشود این شرکتها بیشتر جریان نقد آزاد خود را به جای
سرمایهگذاری در فرصتهای رشد ،به سهامداران بپردازند (اسكار .)7،1007توزی سود
سهام بیشتر میتواند نشان دهندۀ وضعیت مالی بهتر و عملكرد معلوبتر باشد ،در این
پژوهش ،برای سنجش اندازۀ شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
در پایان دوره استفاده میشود.
 : ROAit 1پژوهشهای صور گرفته نشان میدهد که توزی ساود ساهام و عملكارد ساال
جاری همواره همبستگی قابل مالحظهای با توزی سود و عملكارد ساال قبال شارکت دارد.
بنابراین ،در این پژوهش نیز به عنوان متغیر کنترلی وارد الگو میشود.
نتایج آمار توصیفي

نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شمارۀ  2آورده شده است که بیاانگر
پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صاور مجزاسات .میاانگین نار باازده دارایایهاای
شرکتهای نمونه تقریباً  %29میباشد .این رقم نشان میدهد که باه طاور متوساط شارکت-
های نمونه به ازای هر ریال سرمایهگذاری در داراییهاا حادود  0/29ریاال باازدهی کساب
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کردهاناد .میاانگین درصاد مالكیات ساهامداران غیرنهاادی تقریبااً  ،%16میاناه  ، %10دارای
حداقل مقدار  %2و حداکثر مقدار 0/31که انحراف معیاری در حدود  %12دارد .ایان نشاان
می دهد که شرکتهای نموناه ،درصاد کمای از سارمایهگاذاران غیار نهاادی را در اختیاار
دارند .میانگین سعد وابستگی مالی خارجی تقریبااً  %31و میانن هاای در حادود  %31دارد.
مقدار انحراف معیار آن  9/27باوده ،حاداقل و حاداکثر مقادار آن باه ترتیاب  -27/633و
11/033است .این معلب مؤید آن است که شرکتهای نمونه به طاور متوساط از وابساتگی
مالی خارجی بابیی برخوردارند .همچنین ،میانگین (انحراف معیار) شاخص اهرم ماالی نیاز
تقریباً  )%11( %69است .این نشان میدهد که به طور متوسط معادل  %69ساختار داراییهای
شرکتهای مورد معالعه از بدهی تشكیل شده است.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق

متغیر

میانگین

میانه

انحرافمعیار

کمینه

بیشینه

نر بازده داراییها

0/290

0/212

0/211

-0/169

2/293

درصد مالكیت سهامداران غیرنهادی

0/160

0/101

0/129

0/020

0/317

وابستگی مالی خارجی

0/311

0/323

9/270

-27/633

11/033

اهرم مالی

0/691

0/610

0/111

0/120

2/112

نر بازده داراییها در سال قبل

0/212

0/210

0/211

-0/169

2/293

اندازۀ شرکت

21/311

21/602

2/111

3/101

23/126

نتایج آزمون فرضیه ها

در جدول شامارۀ  1ماناایی متغیرهاای پاژوهش ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات .در
دادههای سری زمانی معموبً از آزمونهایی همچون دیكی فولر و دیكی فاولر تعمایم یافتاه
برای بررسی مانایی متغیرها استفاده میشود .با این حال ،در مورد دادههای تابلویی نمیتاوان
برای بررسی مانایی متغیرها از چنین آزمونهایی استفاده نماود ،بلكاه بزم اسات باه نحاوی
مانایی جمعی متغیرها آزمون شود .برای ایان منظاور بایاد از آزماون هاادری اساتفاده شاود.
سعدمعناداری و آمارۀ zمربو به متغیرهایپژوهش بیانگر مانایی متغیرهای تحقیق میباشد.
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ROAit

IAit

Goup1it

DEPit

LEVit

SIZEit

ROAit-1

جدول شمارۀ  .2آزمون هادري تک تک متغیرهاي پژوهش

سعد معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

آمارۀ z

20/932

1/191

6/113

7/711

3/706

3/710

20/112

متغیر

برای انتخاب الگوی تحلیل داده و اساتفاده از دادههاای ترکیبای یاا تلفیقای از آزماون
چاو 3استفاده میشود .فرض صفر آزمون فوق مربو به اساتفاده از روش ترکیبای و فرضایۀ
مقابل آن مبنی بر استفاده از دادههای تلفیقی میباشد .با توجه به آمارۀ  Fو ساعد معنااداری
حاصل از این آزمونها؛ برای برازش الگو از دادههای تلفیقی (تابلویی) استفاده میگردد.
استفاده از دادههای تلفیقی باه دو صاور اثارا ثابات و اثارا تصاادفی صاور
میگیرد که برای تشخیص استفاده از آن ،از آزمون هاسمن 3استفاده میشاود .فرضایۀ صافر
آزمون فوق مربو به اساتفاده از اثارا تصاادفی و فرضایۀ مقابال آن مبتنای بار اساتفاده از
اثرا ثابت میباشد .با توجه به آمارۀ کای دو و سعد معناداری مربو به آزماون هاسامن،
برازش الگو با استفاده از الگوی اثرا ثابت مقععی صور میپذیرد.
جدول شمارۀ  .3نتیجه آزمون وایت در سطح اطمینان %31

الگو

آمارۀ F

سعد معناداری

الگوی

0/612

0/710

پژوهش

نتیجۀ آزمون
فرضیۀ صفر مبنی بر همسانی واریانس را نمیتوان رد
کرد .بنابراین ،ناهمسانی واریانس وجود ندارد و از
روش  OLSاستفاده میشود.

یكی از آزمونهایی که باید در داده های ترکیبی صاور پاذیرد ،آزماون ناهمساانی
واریانس میباشد .متغیرهاای تصاادفی کاه دارای واریاانسهاای متفااوتی باشاد ناهمساانی
واریانس؛ و در مقابل اگر خعاها واریانس ثابت نداشته باشند ،گفته میشود آن ها ناهمساان
هستند .یكی از مفروضا رگرسیونی این است که واریانس خعاها ثابت است که به فارض
همسانی واریانس مشهور است (افالطونی و نیكبخات .)2933 ،بارای ایان منظاور از آزماون
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وایت 20استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون وایت که در جدول شمارۀ  9آمده اسات ،مباین
آن است که مشكل ناهمسانی واریاانس در الگاوی تحقیاق وجاود نادارد و در نتیجاه بارای
برازش الگو از روش حداقل مربعا معمولی استفاده میگردد.
نتایج فرضیه های اول تا سوم پژوهش در جدول شمارۀ  1و نتایج فرضیه های چهارم و
پنجم تحقیق در جدول شمارۀ  1آورده شده است .فرضیۀ اول به این صور معر گردیده
بود که بین عدم تقارن اطالعاتی و عملكرد شرکت رابعۀ معناداری وجاود دارد .در جادول
شمارۀ  ،1ضاریب متغیار عادم تقاارن اطالعااتی معاادل  -0/061و آماارۀ  tمعاادل -1/963
میباشد که در سعد  0/000معنادار میباشد و در سعد اطمیناان  %33ترییاد مایشاود .ایان
نشان می دهد که افزایش در میزان عدم تقارن اطالعاتی موجب کاهش نر بازده داراییهاا
(عملكرد شرکت) میشود؛ لذا فرضیه تریید مایشاود و ایان رابعاۀ منفای اسات .نتاایج ایان
پژوهش با پژوهش منوس و همكاران ( )1021نیز سازگار است.
فرضیۀ دوم تحقیق به این صور معر شد که بین عملكارد شارکتهاای وابساته باه
گروههای تجاری و شرکتهای مستقل تفاو معناداری وجاود دارد .در جادول شامارۀ ،1
ضریب متغیر ( GOUP1itگروه تجاری) معادل  0/037و آمارۀ  tمعادل  3/111میباشد و باا
توجه به سعد معناداری ،0/021متغیر مستقل در سعد اطمینان بیش از  %31ترییاد مایشاود.
بنابراین ،می تاوان گفات در باازار ایاران نار باازده دارایایهاا در شارکتهاای وابساته باه
گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل بیشتر است .نتایج این پژوهش باا معالعاه
گارک و کبیر )1021(22نیز سازگار استGOUP1it .

فرضیۀ سوم پژوهش باه ایان موضاوع اشااره دارد کاه باین عادم تقاارن اطالعااتی در
شرکتهای وابسته به گروههای تجاری و شرکتهای مستقل تفاو معناداری وجاود دارد.
در جدول شمارۀ  ،1ضریب متغیر

GOUP1it  IAit

(متغیر عدم تقارن اطالعااتی گاروههاای

تجاری) معادل  -0/211و آمارۀ  tمعاادل  -20/113مایباشاد کاه در ساعد  0/000معناادار
میباشد در نتیجه فرضیۀ سوم در سعد اطمینان بیش از  %33تریید میشود .با توجه باه نتیجاه
آزمون این فرضیۀ میتوان گفت ،وجود گروههای تجااری باعاث تساهیل انتقاال اطالعاا
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میان اعضاای گاروه مای شاود وکااهش عادم تقاارن اطالعااتی را باه هماراه دارد .همچناین
گروه های تجاری باا ایجااد یاک باازار سارمایه داخلای ،باعاث کااهش ساعد عادم تقاارن
اطالعاتی میشود .نتایج این فرضیۀ با پژوهش منوس و همكاران ( )1021سازگار است.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمونهاي آماري فرضیه هاي اول تا سوم تحقیق
ROAit   0  1 IAit   2GOUP1it   3GOUP1it  IAit   4 DEPit 
 5 LEVit   6 SIZEit   7 ROAit 1   it

متغیر

ضریب

آمارۀ t

سعد معناداری

VIF

مقدار ثابت

0/219

1/111

0/000

-

IAit

-0/061

-1/963

0/000

2/011

GOUP1it

0/037

3/111

0/021

2/171

GOUP1it  IAit

-0/211

-20/113

0/000

2/136

DEPit
LEVit

0/037

7/111

0/001

2/213

0/012

1/112

0/011

2/911

SIZEit
ROAit 1

-0/071

-6/111

0/012

2/116

0/121

26/131

0/000

2/221

ضریب تعیین تعدیل شده

0/911

آمارۀ F

297/99

آمارۀ دوربین واتسون

1/030

سعد معناداریF

0/000

آزمون چاو

1/767

آزمون هاسمن

11/102

سعد معناداری

0/000

سعد معناداری

0/009

فرضیۀ چهارم تحقیق به این صور معر شد که بین عملكرد شارکتهاای وابساته باه
گروههای تجاری متنوع و گروههای تجاری غیار متناوع تفااو معنااداری وجاود دارد .در
جدول شمارۀ  ،1ضریب متغیر

GOUP1it

(گاروه تجااری) معاادل  0/037و آماارۀ  tمعاادل

 7/211می باشد و باا توجاه باه ساعد معنااداری  ،0/012معنااداری متغیار مساتقل در ساعد
اطمینان  %31تریید میشود .شرکتهای عضو گروههای تجااری متناوع نار باازده دارایای
بیشتری در قیاس با شرکتهای وابسته به سایر گروههای تجاری (غیر متناوع) دارناد .شااید
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بتوان مهمترین دلیل آن را تناوع و گساتردگی سااختار مالكیات ایان گاروههاای تجااری و
همچنین تنوع بازار سرمایه داخلی در مقایسه با گروههای تجاری غیر متناوع دانسات .نتاایج
این تحقیق با تحقیق گارک و کبیر ( )1021نیز سازگار است.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمونهاي آماري فرضیه هاي چهارم و پنجم تحقیق
ROAit   0  1 IAit   2GOUP1it   3GOUP1it  IAit   4 DEPit 
 5 LEVit   6 SIZEit   7 ROAit 1   it

متغیر

ضریب

آمارۀ t

سعد معناداری

VIF

مقدار ثابت

0/223

1/261

0/000

-

IAit

-0/011

-9/133

0/000

2/011

GOUP1it

0/037

7/211

0/012

2/223

GOUP1it  IAit

-0/211

-3/011

0/000

2/136

DEPit

0/073

6/111

0/000

2/213

LEVit

0/091

9/232

0/011

2/911

SIZEit

-0/031

-7/613

0/013

2/116

ROAit 1

0/111

0/000

27/133

2/221

ضریب تعیین تعدیل شده

0/911

آمارۀ F

آمارۀ دوربین واتسون

1/210

سعد معناداریF

0/000

آزمون چاو

1/767

آزمون هاسمن

11/102

سعد معناداری

0/000

سعد معناداری

0/009

213/111

فرضیۀپنجم تحقیق به این موضوع اشاره داردکه بین عدم تقارن اطالعاتی درشرکت-
های وابسته به گروههای تجاری متنوع وگروههای تجاری غیرمتنوع تفاو معناداری وجود
دارد .درجدول شمارۀ ،1ضریب متغیر ( GOUP1it  IAitمتغیرعدم تقارن اطالعاتی گروههای
تجاری متنوع)معادل  -0/211وآمارۀ tمعادل  -3/011میباشد که در سعد اطمینان%33
فرضیهتریید میشود .این نشان میدهدکه نر بازده داراییها درشرکتهای عضو گروههای
تجاری متنوع در مقایسه با سایر گروهها وابستگی پایینتری به سعد عدم تقارن اطالعاتی
دارند .نتایج این پژوهش با معالعه منوس و همكاران ( )1021سازگار است.
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نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی این تحقیق نشاندهندۀ آن است که بین نر بازده
داراییها با سعد وابستگی مالی خارجی و اهرم مالی رابعه مثبت و معنادار و بین نر بازده
داراییها با اندازۀ شرکت یک رابعۀ منفی و معنادار وجود دارد.
نتیجهگیري و پیشنهادها

این پژوهش به بررسی اثار عادم تقاارن اطالعااتی برعملكارد در گاروههاای تجااری
میپردازد .دراین پژوهش برای محاسبۀعملكردشرکت ازمعیارنر بازده داراییهاا () ROA
و برای محاسابۀمیزان عادم تقاارن اطالعااتی از درصادمالكیت ساهامداران غیرنهاادی ()IA

استفاده شده است .برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگاوی رگرسایون خعای چندگاناه
استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها نشان داد که شرکتهای وابسته باه
گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل ،عملكرد معلوبتری دارند .شااید بتاوان
مهمترین دلیل آن را نوع ساختار مالكیت این گروهها (عمدتاً دولتی) دانست .عالوه بر ایان،
گروههای تجاری به نوعی با مدیریت سود و مناب مالی بین شارکتهاای عضاو یاا وابساته،
عملكرد بهتری از خود نشان میدهند .همچنین ،به نظر میرسد شرکتهای عضو گروههای
تجاری وضعیت مالی با ثباتی داشته و دارای ریسک تجاری پایینتاری و عملكارد باابتری
هستند .بنابراین ،به نظر میرسد در بازار سرمایه ایران؛ نوع ساختار مالكیات ،مادیریت منااب
مالی و ریسک تجاری پایینتر گروههای تجاری ،مهمترین دبیلی باشاند کاه شارکتهاای
عضوگروههای تجاری درمقایسه با شرکتهای مستقل عملكرد معلوبتری دارند.
نتایج این معالعه همچنین نشان میدهد که نر بازده داراییها (عملكارد شارکت) در
شرکتهای عضو گروههای تجاری متنوع در مقایسه با سایر گاروههاای تجااری(غیرمتنوع)
بابتر است .شاید بتوان مهمترین دلیل آن را تناوع و گساتردگی ایان گاروههاا در قیااس باا
گروههای غیر متنوع دانست .همچنین ،بازار سرمایۀ داخلی در گاروههاای تجااری متناوع از
ثبا و پایداری بیشتری برخوردار است .بنابراین ،شارکتهاای وابساته باه ایان گاروههاا از
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ریسک تجاری پایینتاری برخوردارناد و ایان باعاث مایشاود کاه ارزش باازار ساهام ایان
شرکتها افزایش یابد.
سایر یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با افزایش سعد عدم تقارن اطالعاتی ،نار
بازده داراییها (عملكرد شرکت) کاهش مییابد .عدم تقاارن اطالعااتی بااب نمایتواناد در
نهایت به سود شرکت باشد چون باعث انتقال نشانههای منفی دربارۀ شرکت به بازار سارمایه
میشود ،چرا که این نشانههای منفی میتواناد شارکت را در تارمین منااب ماالی خاارجی باا
مشكل مواجه کند .همچنین ،نتایج این معالعه نشان داد که که سعد عادم تقاارن اطالعااتی
در شرکتهای وابسته به گروههای تجاری نسبت به شرکتهای مستقل کمتار اسات ،چاون
وجود گروههای تجاری باعث تسهیل انتقال اطالعاا میاان شارکتهاای گاروه و کااهش
سعد عدم تقارن اطالعاتی میشود .عالوه بر این ،گاروههاای تجااری باا ایجااد یاک باازار
سرمایۀ داخلی تا حدودی مشكل عدم تقارن اطالعاتی را از پیش رو برمایدارناد .همچناین،
سعد عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متناوع در مقایساه باا
گروههای غیر متنوع ،کمتار اسات .شااید بتاوان مهمتارین دلیال ایان موضاوع را تناوع ایان
گروهها در مقایسه با گروههای تجاری غیر متنوع دانست .باه عاالوه ،باازار سارمایۀ داخلای
شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متنوع ،از ثبا و پایداری بیشتری برخاوردار اسات.
دیگر یافتههای این معالعه نشان میدهد که بین نر بازده داراییها با سعد وابساتگی ماالی
خارجی و اهرم مالی رابعۀ مثبت و معنادار و بین نر بازده داراییها با انادازۀ شارکت یاک
رابعۀ منفی و معنادار وجود دارد.
در تعمیم نتایج پژوهش ،محدودیتهای زیر باید مد نظر قرار گیرد:
 .2در این پژوهش ،مالک مالكیت غیرنهادی ،مالكیت کمتر از  %1میباشد و مالكیاتهاای
غیرمستقیم به دلیل عادم امكاان ردیاابی در محاسابا لحاان نشاده اسات کاه ایان امار
میتواند بر نتایج تحقیق ترثیر گذار باشد.
 .1باا توجااه بااه عادم شاافافیت در بخااش سارمایهگااذارهااای بلندماد  ،ساااختار مالكیاات و
یادداشااتهااای پیوساات صااور هااای مااالی ،تشااخیص شاارکتهااای وابسااته بااه گااروه
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(شرکتهای فرعی) در برخی گروهها میسر نبود و این امر ممكن است نتایج پژوهش را
تحت ترثیر قرار داده باشد.
با توجه به نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ،میتوان پیشنهادها و توصایه هاای زیار را
ارائه نمود:
 .2بر اساس یافتههای این تحقیق به فعابن بازارهاای سارمایه پیشانهاد مایشاود باه درصاد
مالكیت سهامداران غیر نهادی به عنوان معیاری بارای سانجش عادم تقاارن اطالعااتی
توجه کنند ،چون نتایج این تحقیق مؤید آن است که یک رابعاۀ منفای و معناادار باین
عدم تقارن اطالعاتی و عملكرد شرکت وجود دارد .در واقا باا افازایش ساعد عادم
تقارن اطالعاتی ،شرکتها عملكرد پایینتری دارند.
 .1به فعابن بازارهای مالی توصیه میشود به این مورد توجه کنند که شرکتهای وابسته باه
گروههای تجاری نسبت به شرکتهای مستقل ،عملكرد معلوبتری دارناد .از ایان رو
اگر قصد سرمایهگذاری در سهام این شرکتها را به قصد کسب بازده بابتر دارند ،این
مورد را مد نظر قرار دهند .همچنین ،به این مهم نیز توجه داشته باشند که طبق نتایج ایان
تحقیق شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متنوع در مقایسه با شرکتهای وابسته باه
سایر گروههای تجاری (غیر متنوع) ،عملكرد بابتری دارند.
 .9به سهامداران ،تحلیلگران و سرمایهگذاران بازارهای مالی توصیه میشاود باه ایان ماورد
توجه کنند که سعد عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای وابسته باه گاروههاای تجااری
نسبت به شرکتهای مستقل کمتر است ،بناابراین پایش بینای مایشاود ایان شارکتهاا
عملكرد معلوبتری داشاته باشاند .بناابراین ،اگار قصاد سارمایهگاذاری در ساهام ایان
شرکتها را به قصد کسب بازده بابتر دارند ،این مورد را مد نظر قرار دهناد .همچناین،
به این مهم نیز توجه داشته باشند که طبق نتایج این تحقیق میازان عادم تقاارن اطالعااتی
در شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متنوع در مقایسه باا شارکتهاای وابساته باه
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 بنابراین برآورد میشود کاه عملكارد،سایر گروههای تجاری (غیر متنوع) پایینتر است
.این گروهها (گروههای تجاری متنوع) در مقایسه با سایر گروهها بابتر باشد
یادداشتها
1. Manos, Murinde and Green
3. Cheng, Davidson and Leung
5. Lin, Pantzalis and Park
7. Oskar
9. Hausman Test
11. George and Kabir

2. Gopalan, Nanda and Seru
4. Deshmukh
6. Jiraporn
8. F Limer
10. White Test
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